Crisis? Wat doe je er aan?
Afwachten? Nee toch?!
Ruimte

Internationale publicaties
over Sales
Meer en meer zal Sales de onderscheidende waarde kunnen vormen voor de (internationale) klant.
Niet door kenmerken, voordelen en bewijzen te communiceren van (niet unieke) producten, ten overstaan van kopers die meestal goed geïnformeerd zijn. Wel door een actieve en strategische rol te
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presteren. Beter verkopen, betere gesprekken
voeren, duidelijker rapporten maken, marktgerichter denken, et cetera.
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trainingen door ervaren specialisten die hun
trainingsprogramma zelf hebben geschreven
en stuk voor stuk hun sporen in hun vakgebied
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in kaart te brengen. De nieuwe generatie
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Ik geloof in het principe dat lege ruimte nieuwe dingen aantrekt. Ja
uiteraard, om de ruimte weer te vullen. Maar als je weer vol raakt
kun je datgene wat dan het minst bevalt weer opruimen. Zo houd
je een stroom van nieuwe kansen, impulsen, fenomenen. En door
van tijd tot tijd weer te ruimen, filter je het goede uit (of eigenlijk in)
het leven.

Het zijn spannende tijden. Alles staat onder
druk. Bedrijven hebben het zwaar. Het consumentenvertrouwen daalt. Werknemers worden
onzeker. De arbeidsmarkt wordt krapper. Het is
nu zaak om je te onderscheiden.

Het nieuwe jaar begin ik met ruimte. Ik heb onder de kerstboom
mijn administratie aangepakt en heb keurig opgeruimde ordners en
planken en dat geeft naast fysieke ruimte ook psychische ruimte en
rust. Heerlijk om dat af en toe te doen.
Verder ga ik voor ruimte op de weg. Het voornemen is een motor te
kopen en mij nog zo min mogelijk per auto te vervoeren. Hoewel ik
hartstochtelijk autoliefhebber ben (om techniek en design) geloof ik
niet meer in het fenomeen ‘auto’ als vervoermiddel waarin wij ons
gezamenlijk op dezelfde tijd en plek over dezelfde vierkante meter
asfalt proberen te persen.
Verder heb ik besloten dit jaar ruimte te houden in mijn agenda.
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Powerteam Personal Training is een trainingsbureau
voor persoonlijke ontwikkeling. De trainers zijn elk
specialist in hun vakgebied, de onderwerpen variëren van vaardigheid tot techniek, op verschillende
niveaus.
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